
 

Декану Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број одлуке: 01-12322 од 16.12.2020. год. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Огласне новине ПОСЛОВИ, број 913 од 23.12.2020. год. 

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 

Један сарадник у настави за ужу научну област Вештина комуникације 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. проф. др Владимир Јањић, ванредни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, председник 

2. проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, члан 

3. проф. др Александра Јуришић Шкевин, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

1. др Милан Ђорђић 

2. др сци. мед. Оливера Андрејић  (не испуњава услове) 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1 др Милан Ђорић 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Милан, Драган Ђорђић 

2. Датум и место рођења:  

16.10.1994, Ваљево, Србија 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

 Упис школске 2013/2014. године, година завршетка: 2019. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских 

наука, Интегрисане академске студије медицине, просечна оцена: 8.49, доктор медицине. 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област: 

 Докторске студије: година уписа 2019. , Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, изборно подручје – 

Неуронауке  

5. Година студија (статус на академским студијама):  

 Школске 2020-2021 уписана друга година студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 

7. Наслов докторске дисертације (мастер или специјалистичког рада), датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2020. (летњи семестар школске 2019/2020), Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација  

2020.-и даље, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну област Физикална 

медицина и рехабилитација 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ др Милан Ђорђић 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2023122020.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Poslovi_913_-_2020-12-23.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2023122020.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20Dekana%2011-Jan-2021%2011-47-18.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20Dekana%2011-Jan-2021%2011-47-18.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20Dekana%2011-Jan-2021%2011-47-18.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20Dekana%2011-Jan-2021%2011-47-18.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20Dekana%2011-Jan-2021%2011-47-18.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Odluka%20Dekana%2011-Jan-2021%2011-47-18.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/PODACI%20O%20KONKURSU,%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/Prijava%20na%20konkurs%2028-Dec-2020%2012-31-12.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/Prijava%20na%20konkurs%20OA.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Izvod.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Izvod.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/diploma%2027-Dec-2020%2015-11-02.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/diploma%2027-Dec-2020%2015-11-02.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Milan%20Djordjic-DAS%20(1).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Milan%20Djordjic-DAS%20(1).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Milan%20Djordjic-DAS%20(1).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Pedagoško%20iskustvo/1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Pedagoško%20iskustvo/1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Pedagoško%20iskustvo/2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Pedagoško%20iskustvo/2.pdf
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од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1 

1. Ignjatović Ristić D, Hinić D, Banković D, Kočović A, Ristić I, Rosić G, Ristić B, Milovanović D, Janjić V, Jovanović M, 

Selaković D, Jovičić M, Stevanović N, Milanović P, Milenković N, Paunović M, Stašević Karličić I, Novaković I, Aleksić J, 

Drašković M, Ranđelović N, Đorđić M, Gavrilović J. Levels of stress and resilience related to the COVID-19 pandemic 

among academic medical staff in Serbia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2020; 74(11): 604–605. M21 IF=3.351 

(2019) 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 2 др сци. мед Оливера Андрејић 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Оливера, Миленко, Андрејић 

2. Датум и место рођења: 

01.04.1976; Исток 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Упис 1995/96. године, завршетак 12.09.2001. године, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, медицина, 

просечна оцена 8,37, стечени академски назив: доктор медицине 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област: 

Година уписа: 2015/2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Медицина 

5. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена: 

Универзитет у Нишу, Медицински факултет, докторске академске студије, 2015/2016, медицинске науке, просечна 

оцена: 10,00. 

6. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 

Улога галектина-3 на ремоделовање миокарда и рани клинички исход код пацијената са акутним инфарктом миокарда, 

година одбране: 2020., доктор медицинских наука  

7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

Специјалистичке студије: упис 2007/2008. године, завршетак 21.05.2012. године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински 

факултет, ужа научна област Интерна медицина, специјалиста интерне медицине. 

8. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

9. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ др сци. мед. Оливера Андрејић 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду:  

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2 

1. Andrejic OM, Vucic RM, Pavlovic M, McClements L, Stokanovic D, Jevtovic-Stoimenov T, Nikolic VN. Association 

between Galectin-3 levels within central and peripheral venous blood, and adverse left ventricular remodelling after first 

acute myocardial infarction. Sci Rep. 2019;9(1):13145. M21 IF=4,576 (2019) 

2. Vucić R, Knezević S, Lazić Z, Andrejić O, Dincić D, Irić-Cupić V, Zdravković V. Elevation of troponin values in 

differential diagnosis of chest pain in view of pulmonary thromboembolism. Vojnosanit Pregl. 2012;69(10):913-6. M23 

IF=0,210 (2012) 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/OSTVARENI%20REZULTATI/Rezultati%20naučnog%20rada/М21/1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/OSTVARENI%20REZULTATI/Rezultati%20naučnog%20rada/М21/1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/OSTVARENI%20REZULTATI/Rezultati%20naučnog%20rada/М21/1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/OSTVARENI%20REZULTATI/Rezultati%20naučnog%20rada/М21/1.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=361945
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=361945
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/izvod%20iz%20MKR.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/izvod%20iz%20MKR.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktor%20medicine.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktor%20medicine.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktorat.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktorat.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktorat.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktorat.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktorat.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/specijalista.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/specijalista.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M21.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M21.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M21.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=400769
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M23.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M23.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=377773
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=377773
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a) укупно у ранијем периоду: 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4 

1. Andrejic O, Vučić R, Colic M, Zdravkovic V. CRP i polne razlike kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. PONS 

Med J. 2012; 9(3):89-92. M53 

2. Andrejic O, Vučić R, Irić Ćupić V, Davidović G. Hypertensive crisis in patients with acute intermittent porphyria. Ser J Exp 

Clin Res. 2017; doi:10.515/sjecr-2017-0039. M51 

3. Vučić R, Simović S, Kočica M, Miloradović V, Simić I, Andrejić O. Acute aortic dissection overlapping with herniated discs 

in thoracic and lumbosacral spine. Srce i krvni sudovi 2017; 36(4): 250-253.  

4. Andrejić O, Janković S. Lečenje bola kod akutnog abdomena. Acta Medica Medianae. 2005;. 44:43-46. M53 

5. Andrejić O, Vučić R, Apostolović S, Pavlović M, Stokanović D, Nikolić V, Jevtović – Stoimenov T, Momčilović S. The 

Factors Influencing Galectin-3 Levels in Acute Coronary Syndrome with Decreased Left Ventricular Function. Acta 

facultatis medicae Naissensis. 2017;34(4):301-310. M51 

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 
Кандидат др Милан Ђорђић стекао је диплому о високом образовању Доктора медицине на Факултету 
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 15.07.2019. године са просечном оценом 8.49. Студент је друге 
године Докторских академских студија, смер неуронауке. Од јануара 2020. године ангажован у својству 
фацилитатора на Факултету медицинских наука у Крагујевцу за обављање послова за ужу научну област 
Физикална медицина и рехабилитација, при чему је био ангажован и у извођењу наставе на предметима 
Вештина комуникације на ИАСМ и ИАСС. Има један коауторски рад објављен у научној публикацији 
категорије М21. 

 

Кандидат др сци. мед. Оливера Андрејић стекла је диплому о високом образовању Доктора медицине на 

Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу 12.09.2001. године са просечном оценом 8.37. Диплому 

доктора медицинских наука стекла је на Медицинском факултету Универзитета у Нишу 2020. године са 

просечном оценом 10.00. Специјалистичке студије из области Интерна медицина завршила је на Медицинском 

факултету Универзитета у Крагујевцу 2012. године. Као главни аутор објавила је 1 рад категорије М21 а као 

коаутор 1 рад категроије М23. Као главни аутор објавила је и 2 рада категорије М51 и 2 рада категорије М53.  
 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор једног сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну област Вештина комуникације, 

пријавила су се два кандидата: др Милан Ђорђић и др сци. мед. Оливера Андрејић. 

 

Кандидат др Милан Ђорђић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер: 

- има укупну просечну оцену већу од осам на завршеном предходном нивоу студија (8,49) 

- има стечени назив доктора медицине 

- студент је друге године Докторских академских студија 

 

 

Кандидат др сци. мед. Оливера Андрејић не испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и 

Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер: 

- није студент Докторских академских студија 
 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 

  

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-4.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-5.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-5.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/M50-5.pdf
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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

 

 

На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да, према Закону о високом образовању и Статуту 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, од два пријављена кандидата услове за избор у 
звање сарадника у настави за ужу научну област Вештина комуникације испуњава др Милан Ђорђић. 

 
Комисија предлаже Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере др 
Милана Ђорђића у звање сарадника у настави за ужу научну област Вештина комуникације. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

проф. др Владимир Јањић, ванредни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, председник 

 

 

__________________________________________________________ 

 

проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

___________________________________________________________ 

 

проф. др Александра Јуришић Шкевин, ванредни професор за ужу научну област Физикална 

медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да 

унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

др Милан Ђорђић САРАДНИК У НАСТАВИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
ДА (8.49) ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
ДА ДА 

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

др сци. мед. Оливера Андрејић САРАДНИК У НАСТАВИ 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
ДА (8.37) ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
НЕ НЕ 

 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/diploma%2027-Dec-2020%2015-11-02.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Milan%20Đorđić/BIOGRAFSKI%20PODACI%20O%20KANDIDATU/Milan%20Djordjic-DAS%20(1).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Olivera%20Andrejic/doktor%20medicine.pdf

